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Ongeveer 2 maanden geleden heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 6 
essen bij de Notaris Steenpoortestraat rondom 42 te Andijk, in de nabijheid van de gemeentelijke 
gymzaal De Krimper. Het gaat hier om beeldbepalende bomen van 50 jaar oud. Bezorgde inwoners 
hebben ons hierover geïnformeerd en via hen weten wij dat de essen lijden aan essentaksterfte en 
dat de gemeente het gevaar van vallende takken groot acht, omdat het merendeel van de bomen in 
slechte staat verkeert (ziekteklasse 3, zware aantasting) en 1 boom matig is aangetast (ziekteklasse 
2).

1. De Wageningen University & Research (WUR) doet al vele jaren onderzoek naar de 
essentaksterfte en heeft een protocol ontwikkeld voor het omgaan met deze 
boomziekte. Op basis hiervan kunnen gerichte beheermaatregelen worden getroffen. De 
deskundigen adviseren om zo terughoudend mogelijk te zijn bij het ingrijpen: “Met 
name grotere bomen in gebieden met een lage infectiedruk, zoals in het stedelijk 
gebied, [sterven] niet snel helemaal af. […] Grote, dode takken kunnen weggesnoeid 
worden, zeker als deze gevaar opleveren. […] Ook is het weinig zinvol om alle 
aangetaste bomen te verwijderen. Als dit geen gevaar oplevert, kan de boom met rust 
worden gelaten om af te wachten of de boom in staat is om de uitbreiding van de ziekte 
zelf te stoppen.” (Uit: 10 Vragen over Essentaksterfte - WUR). Waarom heeft u zo veel 
haast met het kappen van deze essen?

antwoord 

2. Op sommige andere plekken in de gemeente (bijvoorbeeld Westeinde, Opperdoes en 
Randweg, Medemblik) hebt u ervoor gekozen om zieke essen volgens het hierboven 
beschreven advies te snoeien. Waarom doet u dat in dit geval niet?

antwoord 



3. De zieke essen staan weliswaar in de nabijheid van de gymzaal, maar zijn niet zodanig 
gesitueerd dat eventueel afvallende takken daadwerkelijk gevaar of schade kunnen 
veroorzaken. De praktijk wijst uit dat bezoekers hun fietsen niet achter, maar voor of 
naast de gymzaal neerzetten. Waarom wordt het gevaar schromelijk overdreven?

antwoord 

4. Uit het protocol van de WUR blijkt dat ziekteklasse 3 zoveel betekent als: 21 tot 50 
procent bladverlies. In het protocol staan hiervan enkele duidelijke foto’s. Op dit 
moment is het ziektebeeld niet controleerbaar, omdat de bomen nog niet in het blad 
zitten. Bent u bereid om ze nog minimaal enige maanden te laten staan, teneinde de 
inwoners in de gelegenheid te stellen om de juistheid van uw afweging met eigen ogen 
te beoordelen?

antwoord 

5. Op 18-03-2021 heeft de gemeenteraad de motie Boomdichtheid aangenomen, met als 
doel om de boomdichtheid in de gemeente te vergroten. De 3e suggestie die hierin 
wordt gedaan, luidt: ‘Aandacht verleggen van bomenkap naar behoud bomen’. Bent u 
bereid om, de motie indachtig, uw aanvraag voor deze kapvergunning - al dan niet 
tijdelijk - op te schorten?

antwoord 

6. Op 19-11-2020 heeft de gemeenteraad in het kader van de programmabegroting het 
amendement Inenting Iepen aangenomen. Kunt u aangeven hoeveel iepen de gemeente 
sedertdien heeft ingeënt en kunt u een algemeen beeld schetsen van de voortgang van 
de ‘pilot’?

antwoord 


